
 

Câmara Municipal de  

PIEDADE 

Concurso Público 

Nº 1/2016 

Prova de  

TÉCNICO LEGISLATIVO 

28/AGO

2016 

 

CCAADDEERRNNOO  DDEE  QQUUEESSTTÕÕEESS  
SEJA BEM-VINDO! ANTES DE INICIAR A PROVA, LEIA ATENTAMENTE AS SEGUINTES INSTRUÇÕES! 



 DEIXE SOBRE A MESA apenas o Caderno de Questões, o Cartão de Respostas, caneta esferográfica (azul ou preta); todos os demais 
objetos devem ser colocados abaixo da mesa ou em local indicado pelo FISCAL DE PROVA.   

 

 NÃO É PERMITIDO: a consulta ou o uso de livros, códigos, dicionários, apontamentos, apostilas, calculadoras, bips, notebooks, tablets; portar 
armas no local de realização das provas; levantar-se; fumar; comunicar-se ou tentar visualizar o Caderno de Questões ou o Cartão de Respostas 
de outro candidato; portar telefones celulares e similares sem que os mesmos tenham tido a bateria retirada ou tenham sido desligados (inclusive 
despertador), acondicionados e lacrados no invólucro de segurança (o telefone celular não poderá emitir qualquer sinal sonoro durante a realização 
das provas); outras atitudes incompatíveis com o ambiente de realização das provas; caso necessário utilizar o sanitário, solicite ao Fiscal de 
Prova, que designará um Auxiliar de Coordenação para acompanhá-lo, devendo no percurso permanecer em silêncio. Na inobservância de tais 
condutas o Fiscal de Prova recolherá a prova e o candidato será DESCLASSIFICADO. 

 

Confira o CADERNO DE QUESTÕES antes de começar a resolução; verifique no cabeçalho de todas as folhas se a prova corresponde ao 
cargo para o qual você se inscreveu; verifique se o caderno contém 40 questões objetivas de múltipla escolha; por fim, verifique se não houve 
alguma falha de impressão que prejudique a leitura do texto, gráficos ou ilustrações; caso necessário solicite ao Fiscal de Prova que substitua o 
Caderno de Questões. Você deverá entregar o Caderno de Questões ao final da prova, juntamente com o Cartão de Respostas. 

 

Confira os seus dados no CARTÃO DE RESPOSTAS; havendo divergências, ou se o mesmo não lhe pertencer, informe ao Fiscal de Prova, 
que providenciará os ajustes necessários. As questões deverão ser respondidas no Cartão de Respostas, preenchendo-se totalmente o campo 
indicativo da letra correspondente à opção de resposta escolhida com caneta esferográfica azul ou preta; não use “X” ou outro tipo de marcação; se 
você assinalar mais de uma alternativa, a questão será considerada errada; não rasure, não amasse, não perfure e nem preencha a lápis o Cartão 
de Respostas, caso contrário, a resposta será anulada. Veja a seguir um exemplo de como devem ser assinaladas as respostas: 

 

 

1 A B C D 

2 A B C D 

 

 

Utilize o Rascunho do Cartão de Respostas no verso desta página para assinalar as suas respostas antes de transcrevê-las para o Cartão 
de Respostas definitivo. Ao final da prova você destacará esta folha e levará consigo para efetuar a conferência com o gabarito da prova.   



A DURAÇÃO DA PROVA é de 3 horas, já incluído o tempo destinado ao preenchimento do Cartão de Respostas. A prova poderá ser 
entregue somente depois de 1 hora do seu início; os últimos candidatos a entregarem as provas, sendo no mínimo dois, permanecerão na sala 
para efetuar, com o Fiscal de Prova, a lacração do envelope contendo os Cartões de Respostas. 

 

O Fiscal de Prova não está autorizado a emitir opinião nem a prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. A interpretação das 
questões faz parte do processo de avaliação, cabendo única e exclusivamente ao candidato deliberar sobre as respostas; caso queira efetuar 
alguma manifestação de qualquer espécie, deverá lavrá-la na ATA DE PROVA ao final da prova, no momento da entrega do seu Cartão de 
Respostas. 

 

 A partir das 19 horas do dia da aplicação da prova o candidato poderá consultar o Gabarito e o Caderno de Provas no site 
www.publiconsult.com.br. O Gabarito poderá ser acessado através do Painel do Candidato, na área de “EDITAIS E PUBLICAÇÕES” do 
respectivo concurso público. O Caderno de Provas poderá ser acessado através do Painel do Candidato, na área de “ANEXOS” do respectivo 
concurso público, e ficará disponível para consulta exclusivamente durante o prazo de interposição de recursos contra questões e gabarito.  

 

RECURSOS em relação ao gabarito ou às questões da prova deverão ser impetrados nos dias 29 e 30 de agosto de 2016, exclusivamente 
através do site www.publiconsult.com.br, na forma do item 8.2 do Edital de Abertura de Inscrições.  

 

A divulgação da CLASSIFICAÇÃO da PROVA OBJETIVA está prevista para o dia 12 de setembro de 2016, às 18 horas; em caso de 
alterações nas datas de divulgação em virtude do processamento dos resultados, a comunicação será efetuada através do site 
www.publiconsult.com.br. 
 

Os resultados dos recursos, os resultados intermediários, a classificação final, bem como outras DIVULGAÇÕES referentes ao Concurso 
Público serão disponibilizados nos sites www.publiconsult.com.br e www.camarapiedade.sp.gov.br, sendo ainda a classificação final publicada no 
Jornal Oficial do Município de PIEDADE. Não serão informados resultados por telefone ou outro meio de comunicação. 

http://www.publiconsult.com.br/
http://www.publiconsult.com.br/
http://www.publiconsult.com.br/
http://www.publiconsult.com.br/
http://www.camarapiedade.sp.gov.br/


 

Câmara Municipal de  

PIEDADE 

Concurso Público 

Nº 1/2016 

Prova de  

TÉCNICO LEGISLATIVO 

28/AGO

2016 

 
 

 

RASCUNHO DO CARTÃO DE RESPOSTAS 

 

- Utilize-o para marcar as respostas antes de transcrevê-las definitivamente para o Cartão de Respostas; 

- Ao final da prova você deverá destacar esta folha e levar consigo para efetuar a conferência com o Gabarito da prova; 

- Não se esqueça de entregar o restante do Caderno de Questões juntamente com o Cartão de Respostas definitivo ao Fiscal da Prova. 
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BBOOAA  SSOORRTTEE!!  
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LÍNGUA PORTUGUESA e REDAÇÃO OFICIAL 

Leia o texto a seguir e responda as questões de 1 a 8: 

 

TESTES REVELAM NÍVEL ALTO DE CÉSIO                        
RADIOATIVO EM VEGETAIS EM TÓQUIO 

 

Testes realizados pelas autoridades japonesas detectaram a 
presença de césio radioativo, em um nível 1,8 vez mais alto do que 
o padrão, em vegetais em análise em Tóquio, segundo a agência 
de notícias Kyodo nesta quinta-feira. As informações são do 
governo metropolitano de Tóquio. 

A contaminação por radiação foi detectada em vários vegetais 
provenientes da área próxima à usina nuclear atingida pelo 
terremoto e tsunami de 11 de março, mas esta foi a primeira vez 
que se detectou a contaminação em vegetais plantados na capital, 
240 km ao sul da usina. 

Nesta quinta-feira, os moradores de Tóquio passaram a receber 
água mineral de graça do governo, depois do alerta de que o 
abastecimento de água da cidade teria sido contaminado por 
radiação. Além disso, o risco de contaminação nos alimentos fez 
com que outros países aumentassem as restrições às importações 
de comida japonesa. 

Apesar das amostras de água recolhidas nesta quinta-feira 
apresentarem baixas quantidades de iodo radioativo, segundo a 
emissora japonesa NHK, o governo Metropolitano de Tóquio 
manteve o alerta dizendo que a água contaminada ainda pode 
estar no sistema de abastecimento da cidade. 

Os programas de televisão destacaram as preocupações sobre os 
riscos do uso da água corrente para lavar alimentos ou roupas e 
recomendaram à população que estoque água em garrafas e não 
tome água da torneira. 

"Não sei o que fazer", declarou Kazuko Hara, 39, que entrou em 
uma fila para receber água engarrafada, distribuída pela prefeitura 
de Bunkyo, para seu filho de três meses. "Os especialistas 
começaram a dizer que não havia motivos para entrar em pânico. 
Isto me tranquilizou. Mas quando você vê pessoas correndo para 
as lojas volta a ficar tenso", disse. 

“A primeira coisa que pensei foi ‘preciso comprar garrafas de 
água’. Mas eu também não sei se eu posso deixá-la tomar banho", 
disse o agente imobiliário Reiko Matsumoto sobre a filha, Reina, 5. 
"Estou muito preocupado." 

Toru Kikutaka, gerente de um dos principais supermercados de 
Tóquio, disse que após os alertas de quarta-feira, as garrafas de 
água acabaram quase que “imediatamente”. Um limite foi imposto 
de duas garrafas por cliente. "Eu nunca vi nada como isso", disse 
ele, olhando as prateleiras vazias. 

 

(Fonte: UOL Notícias) 

1 - É correto afirmar, de acordo com o texto: 

(A) A agência de notícias Kyodo detectou altos níveis de césio 
radioativo em vegetais analisados em Tóquio. 

(B) A emissora japonesa NHK informou que outros países 
aumentaram as restrições às importações de comida japonesa. 

(C) Esta foi a primeira vez que se detectou a contaminação por 
radiação em vegetais plantados em Tóquio. 

(D) Todas as alternativas estão corretas. 

2 - De acordo com o texto, qual a razão pela qual os moradores 
de Tóquio passaram a receber água mineral de graça do 
governo? 

(A) Porque havia o risco de que o abastecimento de água da cidade 
teria sido contaminado por radiação.  

(B) Porque as autoridades japonesas detectaram a presença de césio 
radioativo, em um nível 1,8 vez mais alto do que o padrão, nos 
reservatórios de água. 

(C) Porque os outros países aumentaram as restrições às 
importações de comida japonesa. 

(D) Todas as alternativas estão corretas. 

3 - Por que Kazuko Hara voltou a ficar tenso? 

(A) Porque os programas de televisão recomendaram não tomar água 
da torneira. 

(B) Porque viu as pessoas correndo para as lojas em busca de água. 

(C) Porque não sabia se podia deixar a filha tomar banho, pois a água 
podia estar contaminada. 

(D) Nenhuma das alternativas anteriores. 

4 - Assinale a alternativa que faz a correta associação entre as 
informações textuais e suas respectivas informações 
numéricas: 

INFORMAÇÃO 

Textual Numérica 

(1) Idade, em meses, do filho do pai que 
entrou na fila da água em Bunkyo. 

(    ) 

(2) Idade da criança que o pai não sabia se 
podia deixar tomar banho. 

(    ) 

(3) Limite de distribuição de garrafas de água 
mineral no supermercado em Tóquio. 

(    ) 

 

(A) 1  2; 2  3; 3  3. 

(B) 1  3; 2  5; 3  2. 

(C) 1  5; 2  3; 3  2. 

(D) 1  1,8; 2  5; 3  1. 

5 - A frase: "Eu nunca vi nada como isso" transcrita utilizando-
se o tempo verbal do pretérito imperfeito do modo indicativo, 
assume a forma: 

(http://www.conjugacao.com.br/verbo-ver/)  

(A) Eu nunca viera nada como isso. 

(B) Eu nunca vira nada como isso. 

(C) Eu nunca veria nada como isso. 

(D) Eu nunca via nada como isso. 

6 - Na frase: "Não sei o que fazer”, o sujeito é: 

(Fonte: http://brasilescola.uol.com.br/gramatica/sujeito-e-predicado.htm)  

(A) Simples. 

(B) Implícito ou desinencial. 

(C) Indeterminado. 

(D) Inexistente. 

http://www.conjugacao.com.br/verbo-ver/
http://brasilescola.uol.com.br/gramatica/sujeito-e-predicado.htm
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7 - A palavra “imediatamente” é: 

(Fonte: Novíssima Gramática da Língua Portuguesa - 
Domingos Paschoal Cegalla, 2000 - p. 260). 

(A) Locução adjetiva 

(B) Advérbio de modo 

(C) Advérbio de tempo 

(D) Advérbio de intensidade 

8 - Quantas palavras no texto são, ao mesmo tempo, 
polissílabas e proparoxítonas? 

(Fonte: http://michaelis.uol.com.br/busca?id=9bNY)  

(A) Nenhuma 

(B) Uma 

(C) Três 

(D) Quatro 

9 - A redação oficial deve caracterizar-se pela: 

1 - Impessoalidade e uso do padrão culto de linguagem. 

2 - Clareza e concisão. 

3 - Formalidade e uniformidade. 

(Fonte: Manual de Redação da Presidência da República, 
2002 - Parte I, Cap. I, item 1) 

Estão corretos os itens: 

(A) 1, apenas. 

(B) 1 e 2, apenas. 

(C) 2 e 3, apenas. 

(D) 1, 2 e 3. 

10 - Os pronomes de tratamento (ou de segunda pessoa indireta) 
apresentam certas peculiaridades quanto à concordância 
verbal, nominal e pronominal. Neste sentido, analise as 
seguintes assertivas: 

1 - Embora os pronomes de tratamento se refiram à terceira 
pessoa gramatical, levam a concordância para a segunda 
pessoa. É que o verbo concorda com o substantivo que 
integra a locução como seu núcleo sintático. Exemplo: 
"Vossa Excelência promulgareis a lei". 

2 - Os pronomes possessivos referidos a pronomes de 
tratamento são sempre os da terceira pessoa. Exemplo: 
“Vossa Excelência nomeará seu substituto (e não “... vosso 
...”).  

3 - Com relação aos adjetivos referidos a esses pronomes, o 
gênero gramatical deve coincidir com o sexo da pessoa a que 
se refere, e não com o substantivo que compõe a locução. 
Assim, se nosso interlocutor for homem, o correto é "Vossa 
Excelência encontra-se licenciado". 

(Fonte: Manual de Redação da Presidência da República, 
2002 - Parte I, Cap. II, item 2.1.2) 

Estão corretos os itens: 

(A) 1 e 2, apenas. 

(B) 1 e 3, apenas. 

(C) 2 e 3, apenas. 

(D) Nenhum. 

11 - O emprego dos pronomes de tratamento obedece a secular 
tradição. É de uso consagrado a utilização de Vossa 
Excelência para as seguintes autoridades: 

1 - Prefeito Municipal. 

2 - Presidente da Câmara Municipal. 

3 - Vereadores. 

(Fonte: Manual de Redação da Presidência da República, 
2002 - Parte I, Cap. II, item 2.1.3) 

Estão corretos os itens: 

(A) 1, apenas. 

(B) 1 e 2, apenas. 

(C) 2 e 3, apenas. 

(D) 1, 2 e 3. 

12 - Analise as seguintes assertivas: 

1 - O vocativo a ser empregado em comunicações dirigidas 
aos Chefes de Poder é Excelentíssimo Senhor, seguido do 
cargo respectivo. As demais autoridades serão tratadas com 
o vocativo Senhor, seguido do cargo respectivo. 

2 - Em comunicações oficiais, está abolido o uso do 
tratamento digníssimo (DD) nas comunicações dirigidas às 
autoridades tratadas por Vossa Excelência. A dignidade é 
pressuposto para que se ocupe qualquer cargo público, 
sendo desnecessária sua repetida evocação. 

3 - Fica dispensado o emprego do superlativo ilustríssimo 
para as autoridades que recebem o tratamento de Vossa 
Senhoria. 

(Fonte: Manual de Redação da Presidência da República, 
2002 - Parte I, Cap. II, item 2.1.3) 

Estão corretos os itens: 

(A) 1 e 2, apenas. 

(B) 1 e 3, apenas. 

(C) 2 e 3, apenas. 

(D) 1, 2 e 3. 

13 - Os documentos do Padrão Ofício devem obedecer à seguinte 
forma de apresentação: 

1 - Deve ser utilizada fonte do tipo Times New Roman de 
corpo 11 no texto em geral, 10 nas citações, e 9 nas notas de 
rodapé. 

2 - Todos os tipos de documentos devem ser impressos em 
papel de tamanho Ofício, ou seja, 29,7 x 21,0 cm. 

3 - Deve ser utilizado espaçamento simples entre as linhas e 
de 3 pontos após cada parágrafo, ou, se o editor de texto 
utilizado não comportar tal recurso, de uma linha em branco. 

(Fonte: Manual de Redação da Presidência da República, 
2002 - Parte I, Cap. II, item 3.2) 

Estão corretos os itens: 

(A) 1 e 2, apenas. 

(B) 2 e 3, apenas. 

(C) 1, 2 e 3. 

(D) Nenhum. 

http://michaelis.uol.com.br/busca?id=9bNY
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14 - Há três tipos de expedientes que se diferenciam antes pela 
finalidade do que pela forma. Com o fito de uniformizá-los, 
pode-se adotar uma diagramação única, que siga o que 
chamamos de padrão ofício.  

(Fonte: Manual de Redação da Presidência da República, 
2002 - Parte I, Cap. II, item 3) 

São eles, EXCETO: 

(A) O ofício.  

(B) O aviso.  

(C) A portaria. 

(D) O memorando. 

15 - Com relação à forma de diagramação dos documentos do Padrão 
Ofício, é correto afirmar, EXCETO: 

(Fonte: Manual de Redação da Presidência da República, 
2002 - Parte I, Cap. II, item 3.2) 

(A) O campo destinado à margem lateral esquerda terá, no mínimo, 
2,5 cm de largura. 

(B) O campo destinado à margem lateral direita terá 1,5 cm. 

(C) É obrigatório constar a partir da segunda página o número da 
página. 

(D) Os ofícios, memorandos e anexos destes poderão ser impressos 
em ambas as faces do papel. Neste caso, as margens esquerda e 
direta terão as distâncias invertidas nas páginas pares ("margem 
espelho"). 

MATEMÁTICA e RACIOCÍNIO LÓGICO QUANTITATIVO 

16 - A forma de porcentagem da fração 10/32 é: 

(A) 0,3125% 

(B) 0,32% 

(C) 31,25% 

(D) 32% 

17 - A média aritmética simples de 4 números inteiros positivos e 
consecutivos é 7,5. O produto destes números NÃO é 
divisível por:  

(A) 5 

(B) 6 

(C) 7 

(D) 8 

18 - Em 2016, no seu aniversário, a avó de Maria lhe propôs um 
enigma: “Eu completei x anos em 1980 e nasci no ano x2. 
Quantos anos estou completando hoje”? Assinale a 
alternativa CORRETA:  

(A) 64  

(B) 72 

(C) 76 

(D) 80  

19 - No tanque de combustível de um automóvel flex existem 30 
litros de gasolina. É sabido que cada litro de gasolina contém 
20% de etanol. Para que a mistura no tanque contenha 
exatamente 50% de gasolina e 50% de etanol, quantos litros 
de etanol deve-se acrescentar ao tanque?               

(A) 12 

(B) 18 

(C) 24 

(D) 30 

20 - Um fabricante de notebooks opera com um custo fixo de R$ 
1.200.000,00 por mês (correspondente ao aluguel, seguro e 
prestação das máquinas). O custo de produção de cada 
notebook é de R$ 2.000,00. Atualmente são comercializados 
1.000 notebooks mensalmente, a um preço unitário de R$ 
5.000,00. Devido à concorrência no mercado, será necessário 
haver uma redução de 30% no preço unitário de venda. Para 
manter seu lucro mensal, de quanto deverá ser o aumento na 
quantidade vendida? 

(A) 30% 

(B) 50% 

(C) 100% 

(D) 150% 

21 - Para construir 1 m² de parede utiliza-se 12,5 blocos de 20 x 40 
cm. Quantos blocos serão necessários para construir uma 
parede de 3 metros de comprimento por 2 metros de largura 
deixando-se abertura para uma janela de 100 x 80 cm? 

(A) 48 blocos 

(B) 65 blocos 

(C) 74 blocos 

(D) 132 blocos 

22 - No dia 27 de fevereiro de 2016, um hacker enviou pela 
internet uma mensagem contendo um vírus para X pessoas. 
No dia seguinte, cada uma das X pessoas que recebeu a 
mensagem no dia anterior, enviou a mesma para outras duas 
novas pessoas. No 3º dia cada pessoa que recebeu a no dia 
anterior também enviou a mesma, desta vez para outras três 
pessoas. E assim sucessivamente ocorreu nos dias 
seguintes, mantendo-se o padrão de progressão no 
encaminhamento das mensagens. Se no dia 02 de março de 
2016, 918 pessoas haviam recebido a mensagem, o valor de X 
é: 

(A) 3 

(B) 6 

(C) 9 

(D) 12 

23 - Se o mesmo hacker de que trata a questão anterior, houvesse 
encaminhado 5 mensagens no 1º dia, quantas pessoas teriam 
recebido a mensagem ao final do dia 04 de março de 2016, 
mantendo-se o mesmo padrão de remessa? 

(A) 675 

(B) 1.125 

(C) 29.565 

(D) 34.920 
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24 - Fiz uma aplicação financeira pelo prazo de 6 meses, com 
juros compostos de 6% ao mês, auferindo ao final o montante 
de R$ 12.766,67. Qual foi o valor que apliquei? 

(A) R$ 8.250,00 

(B) R$ 8.500,00 

(C) R$ 8.750,00 

(D) R$ 9.000,00 

25 - Receber juros de 525% ao ano é equivalente a receber juros 
semestrais de: 

(A) 150% 

(B) 175% 

(C) 225% 

(D) 262,5% 

CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES 

26 - “Responsável por conduzir o julgamento de mérito do 
impeachment da presidente afastada Dilma Rousseff, 
_______________, defendeu nesta quinta-feira que acusações 
diferentes das pedaladas fiscais e da maquiagem nas contas 
públicas não sejam levadas em consideração nas etapas 
seguintes do processo que pode levar à perda definitiva do 
mandato da petista e à inelegibilidade de oito anos”. 

(Fonte: veja.abril.com.br, 12/08/2016) 

Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna: 

(A) o juiz Sérgio Moro  

(B) o Presidente da Comissão Especial do impeachment, senador 
Raimundo Lira 

(C) o Presidente do Senado Federal, Renan Calheiros 

(D) o Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski 

27 -  “Diante da resistência do Congresso em aprovar medidas de 
ajuste fiscal, o presidente do Banco Central _____________ 
afirma que interesses coletivos precisam prevalecer sobre os 
individuais para o Brasil voltar a crescer”. 

(Fonte: www1.folha.uol.com.br, 14/08/2016) 

Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna: 

(A) Ilan Goldfajn 

(B) Henrique Meirelles 

(C) Alexandre Tombini 

(D) Joaquim Levy 

28 - Neste ano de 2016 teremos novamente eleições municipais. 
Assinale a alternativa que indica um cargo que NÃO será 
objeto de escolha dos eleitores no dia 02 de outubro:  

(Fonte: http://www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-2016)  

(A) Prefeito 

(B) Vice-Prefeito 

(C) Vereador 

(D) Presidente da Câmara Municipal 

29 - “__________________ foi o responsável por acender a pira 
olímpica na cerimônia de abertura dos Jogos do Rio-2016, 
nesta sexta-feira (5), no Maracanã. Ocupou o lugar de Pelé, 
que era a primeira opção da organização. Porém, o ex-
jogador de futebol recusou o convite alegando problemas 
físicos que o impossibilitariam de participar do evento”. 

(Fonte: olimpiadas.uol.com.br, 06/08/2016) 

Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna: 

(A) A ex-jogadora de basquetebol Hortência Marcari 

(B) O tenista tricampeão de Roland Garros, Gustavo Kuerten 

(C) O ex-maratonista Vanderlei Cordeiro de Lima 

(D) O ex-jogador de basquetebol, Oscar Schmidt 

30 - “Uma tentativa de golpe de Estado na Turquia ocorreu em 15 
de julho de 2016, porém fracassou. A investida foi 
supostamente orquestrada por uma facção pertencente 
às Forças Armadas Turcas. Entretanto, ainda não estão 
claros os motivos da ofensiva militar nem seus principais 
líderes”. Qual a capital da Turquia? 

(A) Istambul 

(B) Damasco  

(C) Ancara 

(D) Bagdá 

NOÇÕES DE INFORMÁTICA 

31 - No programa Microsoft Outlook 2010, pressionar as teclas 
CTRL+SHIFT+Q equivale a: 

(Fonte: https://support.office.com/pt-br/article/Tarefas-
b%C3%A1sicas-no-Outlook-2010-9988b344-a7bf-4904-906f-
414a3af7a727?CorrelationId=2c043b34-c87a-4731-b951-
776b339397b1&ui=pt-BR&rs=pt-BR&ad=BR#__toc259527857)  

(A) 

 

(B) 

 

(C) 

 

(D) 

 

http://www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-2016
https://pt.wikipedia.org/wiki/Golpe_de_Estado
https://pt.wikipedia.org/wiki/Turquia
https://pt.wikipedia.org/wiki/For%C3%A7as_Armadas_da_Turquia
https://support.office.com/pt-br/article/Tarefas-b%C3%A1sicas-no-Outlook-2010-9988b344-a7bf-4904-906f-414a3af7a727?CorrelationId=2c043b34-c87a-4731-b951-776b339397b1&ui=pt-BR&rs=pt-BR&ad=BR#__toc259527857
https://support.office.com/pt-br/article/Tarefas-b%C3%A1sicas-no-Outlook-2010-9988b344-a7bf-4904-906f-414a3af7a727?CorrelationId=2c043b34-c87a-4731-b951-776b339397b1&ui=pt-BR&rs=pt-BR&ad=BR#__toc259527857
https://support.office.com/pt-br/article/Tarefas-b%C3%A1sicas-no-Outlook-2010-9988b344-a7bf-4904-906f-414a3af7a727?CorrelationId=2c043b34-c87a-4731-b951-776b339397b1&ui=pt-BR&rs=pt-BR&ad=BR#__toc259527857
https://support.office.com/pt-br/article/Tarefas-b%C3%A1sicas-no-Outlook-2010-9988b344-a7bf-4904-906f-414a3af7a727?CorrelationId=2c043b34-c87a-4731-b951-776b339397b1&ui=pt-BR&rs=pt-BR&ad=BR#__toc259527857
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32 - Os comandos ou ferramentas para “Configurar Página” 
(margens, orientação, tamanho, etc.) são acessadas 
diretamente através de qual guia do Word 2010? 

(Fonte: https://support.office.com/pt-
BR/article/Configura%C3%A7%C3%A3o-de-p%C3%A1gina-
Op%C3%A7%C3%B5es-de-Layout-a37d07a2-bd8e-4217-9920-
dc80b6b69f0c)  

(A) Página Inicial 

(B) Design 

(C) Layout 

(D) Exibir 

33 - Considere os seguintes dados em uma planilha do MS Excel: 

 A B C D E 

1 2 4 6 8 10 

2 10 8 6 4 2 

Se foram selecionadas as células A2, B1, C2, D1 e E2, será 
exibido automaticamente na Barra de Status do programa: 

(Fonte: https://support.office.com/pt-
BR/article/V%C3%ADdeo-Deixe-a-barra-de-status-do-Excel-
fazer-todo-o-trabalho-96FC5331-D22F-47AB-978C-
1004071074EC)  

(A) Contagem: 5; Média: 6; Soma: 30. 

(B) Contagem: 10; Média: 3; Soma: 60 

(C) Contagem: 30; Média: 5; Soma: 30. 

(D) Contagem: 60; Média: 12; Soma: 5. 

34 - Considere os seguintes dados nas células do MS Excel:                                             

 A B C D E F 

1 2 2 2 2 2  

2       

A seguinte fórmula é digitada na célula F1 da planilha: 

= A1*B1^(C1*D1)^E1 

O resultado obtido será: 

(A) 32 

(B) 144 

(C) 256 

(D) 512 

35 - “São pequenos arquivos que são gravados em seu 
computador quando você acessa sites na Internet e que são 
reenviados a estes mesmos sites quando novamente 
visitados. São usados para manter informações sobre você, 
como carrinho de compras, lista de produtos e preferências 
de navegação”: 

(Fonte: Cartilha de segurança na Internet - Comitê Gestor da 
Internet no Brasil, item 6.1) 

(A) Spam 

(B) Malware 

(C) Phishing 

(D) Cookies 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

36 - No recebimento de correspondências e documentos deverá 
ser verificado: 

1 - Se estão dirigidos à autoridade competente, e se contém 
assinatura, data, nome e endereço do remetente. 

2 - Tratando-se de servidor público, deve conter o cargo ou 
função, a lotação e a matrícula. 

3 - Havendo anexos e apensos, se eles correspondem ao 
declarado. 

4 - Quando referente a pedido de certidão, deve especificar o 
fim a que se destina e o endereço completo do interessado. 

Estão corretos os itens: 

(Fonte: Manual de Procedimentos de Protocolo, Expedição e 
Arquivo – AGU, 2010, p. 42). 

(A) 1, 2 e 3, apenas. 

(B) 1, 3 e 4, apenas. 

(C) 2, 3 e 4, apenas. 

(D) 1, 2, 3 e 4. 

37 -  Com relação à numeração de folhas e de peças de um 
processo, analise as seguintes orientações: 

1 - A capa do processo não será numerada. 

2 - As folhas dos processos serão numeradas em ordem 
crescente, sem rasuras, devendo ser utilizado carimbo 
próprio para colocação no número, aposto no canto superior 
direito da página, recebendo a folha inicial o número 02. 

3 - Nenhum processo poderá ter duas peças com a mesma 
numeração, não sendo admitido diferenciar pelas letras “A” e 
“B”, nem rasurar. 

4 - Quando houver páginas e espaços que não contenham 
informações, deve-se apor o carimbo “EM BRANCO”. 

Estão corretos os itens: 

(Fonte: Manual de Procedimentos de Protocolo, Expedição e 
Arquivo – AGU, 2010, pp. 68-69). 

(A) 1, 2 e 3, apenas. 

(B) 1, 3 e 4, apenas. 

(C) 2, 3 e 4, apenas. 

(D) 1, 2 3 e 4. 

38 - Assinale a alternativa que apresenta a ordem correta de 
arquivamento das pastas das seguintes empresas, 
considerando a classificação por método alfabético: 

1  Quatro Estações   

2  99 Táxis 

3   O Boticário  

 (Fonte: Técnicas de redação e arquivo – UnB, pp. 46-47). 

(A) 1 – 2 – 3.  

(B) 1 – 3 – 2.  

(C) 2 – 3 – 1. 

(D) 3 – 2 – 1.   

https://support.office.com/pt-BR/article/Configura%C3%A7%C3%A3o-de-p%C3%A1gina-Op%C3%A7%C3%B5es-de-Layout-a37d07a2-bd8e-4217-9920-dc80b6b69f0c
https://support.office.com/pt-BR/article/Configura%C3%A7%C3%A3o-de-p%C3%A1gina-Op%C3%A7%C3%B5es-de-Layout-a37d07a2-bd8e-4217-9920-dc80b6b69f0c
https://support.office.com/pt-BR/article/Configura%C3%A7%C3%A3o-de-p%C3%A1gina-Op%C3%A7%C3%B5es-de-Layout-a37d07a2-bd8e-4217-9920-dc80b6b69f0c
https://support.office.com/pt-BR/article/Configura%C3%A7%C3%A3o-de-p%C3%A1gina-Op%C3%A7%C3%B5es-de-Layout-a37d07a2-bd8e-4217-9920-dc80b6b69f0c
https://support.office.com/pt-BR/article/V%C3%ADdeo-Deixe-a-barra-de-status-do-Excel-fazer-todo-o-trabalho-96FC5331-D22F-47AB-978C-1004071074EC
https://support.office.com/pt-BR/article/V%C3%ADdeo-Deixe-a-barra-de-status-do-Excel-fazer-todo-o-trabalho-96FC5331-D22F-47AB-978C-1004071074EC
https://support.office.com/pt-BR/article/V%C3%ADdeo-Deixe-a-barra-de-status-do-Excel-fazer-todo-o-trabalho-96FC5331-D22F-47AB-978C-1004071074EC
https://support.office.com/pt-BR/article/V%C3%ADdeo-Deixe-a-barra-de-status-do-Excel-fazer-todo-o-trabalho-96FC5331-D22F-47AB-978C-1004071074EC
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39 - De acordo com o artigo 24 de Lei Federal nº 8.666/1993 e suas 
alterações, é dispensável a licitação:  

1 - Para aquisição de materiais, equipamentos, ou gêneros 
que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou 
representante comercial exclusivo, vedada a preferência de 
marca, devendo a comprovação de exclusividade ser feita 
através de atestado fornecido pelo órgão de registro do 
comércio do local em que se realizaria a licitação ou a obra 
ou o serviço, pelo Sindicato, Federação ou Confederação 
Patronal, ou, ainda, pelas entidades equivalentes. 

2 - Para a compra ou locação de imóvel destinado ao 
atendimento das finalidades precípuas da administração, 
cujas necessidades de instalação e localização condicionem 
a sua escolha, desde que o preço seja compatível com o 
valor de mercado, segundo avaliação prévia.  

3 - Na contratação de associação de portadores de 
deficiência física, sem fins lucrativos e de comprovada 
idoneidade, por órgãos ou entidades da Administração 
Pública, para a prestação de serviços ou fornecimento de 
mão-de-obra, desde que o preço contratado seja compatível 
com o praticado no mercado.   

Estão corretos os itens: 

(A) 1, apenas. 

(B) 1 e 2, apenas. 

(C) 2 e 3, apenas. 

(D) 1, 2 e 3. 

40 - Com base nas disposições gerais acerca da Administração 
Pública, analise as seguintes assertivas: 

1 -  Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis 
aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos 
em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei. 

2 - O prazo de validade do concurso público será de até dois 
anos, prorrogável uma vez, por igual período. 

3 - Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do 
Poder Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo 
Poder Executivo. 

De acordo com o art. 37 da Constituição Federal, estão 
corretos os itens: 

(A) 1 e 2, apenas. 

(B) 2 e 3, apenas. 

(C) 1, 2 e 3. 

(D) Nenhum. 

  

 


